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«Ні хабарництву! Я не даю і не беру 
хабарів» 

Авіаційний агроном працює над 
перетворенням «Попелюшки в Королеву» 

Воістину, незвідані стежки Гос-
подні, й, буває, сьогодні не зна-

єш, на яку з них заведе тебе завтра 
доля. От і квітневий «золотий» юві-
ляр Ігор Купчак, який народився і 
виріс на Сумщині, колись не знав і 
не гадав, що потрапить на Волинь. 
Нині він працює головним інжене-
ром СЗАТ «Нива». 

Досить символічно, що її було 
засновано 17 квітня, а пан Ігор 
з’явився на світ 18-го. Про це пові-
дав його безпосередній керівник —
Володимир Шегедин. Їхня співпраця 
розпочалась у листопаді 2010 року в 
СГТОВ «Родючість-Агро». Саме тоді 

інженер-системотехнік із керування 
повітряним рухом (цю спеціальність 
ювіляр здобув 1992 року. — Авт.) по-
чав утілювати в життя проект «Тор-
чинська картопля». 

— Ігор не тільки спроектував 
сучасне сховище для збереження 
«другого хліба» з автоматизованою 
системою вентиляції, що контролю-
ється комп’ютером, а й сам брав ак-
тивну участь у його будівництві. Він 
працює і головою, і руками. Якщо 
загорівся певною ідеєю, то реалізує 
її. Зокрема, реконструював і старе 
сховище. Називаю його авіаційним 
агрономом, адже, крім здобутого у 

Київському інституті інженерів ци-
вільної авіації фаху, він самотужки 
опановує основи картоплярства з 
книг, статей в Інтернеті й на про-
фільних семінарах, — не приховав 
Володимир Шегедин. 

Володимир Йосипович також за-
уважив, що його колега має хороші 
організаторські здібності, бо свого 
часу працював на керівних посадах 
різних фірм у Києві та Луцьку. Саме 
в обласному центрі Лесиного краю і 
мешкає Ігор Купчак, виховуючи два-
дцятилітню доньку Анну, яку сам 
вивчив у сусідній Польщі, й сина 
Єгора, якому нині — 13. 

Сам ювіляр є прихильником 
здобуття вищої освіти після 35-ти, 
бо тоді людина, здобувши певний 
життєвий досвід, усвідомлено ро-
бить вибір на користь якоїсь спеці-
альності. Загартований службою в 
Афганістані, він обрав відносно спо-
кійну, але досить креативну аграрну 
сферу. 

Зараз пан Ігор працює на «розкру-
чення» іміджу СЗАТ «Нива», пере-
творюючи цю сільськогосподарську 
структуру, зі слів Володимира Шеге-
дина, «із Попелюшки в Королеву». 

Що ж, нехай він вдало впораєть-
ся з роллю своєрідного реорганіза-
ційного Пігмаліона та зустріне ще 
багато життєвих ювілеїв на незвіда-
них Господніх стежках. 

Світлана ЗОЗУЛЯ, 
фото автора 

На Волині відбудеться концерт 
для учасників АТО 
30 квітня 2015 року в приміщенні Палацу культури міста 
Луцька відбудеться мистецьке дійство «Танцює Волинь», 
присвячене демобілізованим учасникам АТО. До участі 
запрошені кращі дорослі та дитячі аматорські хореогра-
фічні колективи, які працюють у жанрі народної, класич-
ної, спортивно-бальної та сучасної хореографії.  У рамках 
мистецького дійства відбудуться благодійні акції: «Оберіг 
волинському захиснику», «Малюнок солдату», збір коштів 
учасникам АТО, що потребують реабілітації. Початок — о 
18 год. 

На День Перемоги 
луцьких ветеранів 
возитимуть безкоштовно
Служби «Сім-таксі» та «Максим-таксі» прийня-
ли рішення 9 травня безкоштовно перево-
зити ветеранів війни, учасників бойових дій, 
прирівняних категорій громадян за умови 
подання відповідного посвідчення. Така акція 
у День Перемоги діятиме з 9-ї години ранку до 
20-ї вечора.  

Премію диво-дитина отримав п’ятирічний 
вундеркінд 

На 7-й Щорічній всеукраїнській 
премії «Диво-дитина–2015» 

знаменитості, політики та спортс-
мени обрали переможців. У номі-
нації «Найдивовижніша дитина» 
переміг справді надзвичайний 
хлопчик — 5-річний вундеркінд 
Лев Бондаренко з Харкова, котрий 
читає 145 слів за хвилину. Також у 
своєму юному віці він уже освоїв 
понад 200 енциклопедій, гово-
рить українською, російською й 
англійською, вивчає французьку, 
іспанську та японську мови. Мріє 
злітати у космос і стати репорте-
ром, аби розповідати світові про 
найдивовижніші речі. 

Премія вручається в п’яти 
номінаціях. Переможцями цього 
року, крім дошкільняти-вундер-
кінда, також стали: у категорії 
«Найрозумніша дитина» — 13-річ-
ний знавець української мови 
Артем Янчак зі Львова та юний 
математик 11-річний Петро Ве-
личко з Мелітополя. У номінації 
«Найспортивніша дитина» судді 
віддали перемогу чемпіонам сві-
ту зі спортивно-бальних танців 
9-річним Дарії Ясиновській та Ар-
тему Панасенку з Києва. Найбільш 
творчою дитиною визнана 12-річ-

на Софія Матвієнко з Полтави, яка 
зачарувала всіх присутніх грою на 
флейті. 

Традиційно найбільше овацій 
зібрали діти, що здобули пере-
могу в номінації «Найгероїчніша 
дитина». Ними стали 8-річна Віра 
Яковлєва з Полтавської області, 
котра врятувала з пожежі менших 
брата і сестру, та 10-річна Катя 
Листошенкова з Одещини, яка 
спасла першокласника, що прова-
лився під кригу. 

Щирі сердечні вітання від колективу
23 квітня святкує 55-річний ювілей начальник відділу розповсю-

дження періодичних видань Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
Швабюк Галина Іванівна

Упродовж 36 років натхненної та плідної праці у Волинській дирекції 
Укрпошта наша ювілярка зуміла проявити усі якості свого характеру: 
доброту, щирість, наполегливість у досягненні поставлених цілей, на-
дійність, оптимізм, сміливість, а також талант керівника, який зумів 
згуртувати біля себе не тільки працівників-професіоналів, але й коман-
ду однодумців. 

Шановна, Галино Іванівно! Колектив Волинської дирекції та обком 
профспілки працівників зв’язку УДППЗ «Укрпошта» щиро вітають 
Вас з Днем народження та бажають міцного здоров’я, сімейного тепла, 
щастя, благополуччя, творчих та ділових успіхів. Нехай серце завжди 
повниться яскравими емоціями та враженнями! Всього Вам самого до-
брого та світлого! 

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини.

Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.

Любові Вам і злагоди  в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Колектив Волинської дирекції та обком
 профспілки працівників зв’язку УДППЗ «Укрпошта» 

За свої 85 років зарічанець Сергій 
Барщевський вимурував із сотню 
грубок та пічок, що понад півстоліт-
тя служать своїм господарям у Но-
восілках, Заріччі, Оранях, Шистові, 
Горичеві Володимир-Волинського 
району… 

Він завжди хотів усьому навчи-
тися, тому не цурався будь-якої ро-
боти: працював у шахті, лісником, 
експедитором, на цукровому заводі, 
а у вільний час мурував людям печі й 
кахельні грубки, які останнім часом 
разом із камінами стали дуже вже 
популярні. Й недаремно, бо альтер-
нативу дровам годі шукати, тим паче 
зараз, коли значно подорожчав газ. 

— Мурувати біда навчила, — 
згадує пічник. — У 1953 році одру-
жився й пішов жити у стару хату, а 
там грубка стояла напіврозвалена. 
Розібрав її, придивився, як вона зро-
блена, і склав нову, хоча до того часу 
й поняття не мав, як це робиться. 
Відтоді перепробував багато різних 
способів, але зрозумів: дідівський 
найбільш надійний, кращий і якіс-
ніший. 

Співрозмовник поділився з «Ві-
домостями» своїми «пічними» се-
кретами. 

Ніщо не зрівняється з теплом 
живого вогню, а найкраще його 
втримує природний камінь — ба-
зальт чи граніт, але він коштує до-
рого. Втім, добру грубку можна 
зробити і з цегли — значно швидше 
й дешевше, але її треба вибирати пе-
репалену, яка зовні нагадує застигле 
скло. Такий некондиційний буді-
вельний матеріал за властивостями 
майже не поступається природному 
каменю. А от волога цегла не при-
датна для мурування. 

Щоб грубка, піч чи камін дов-
го служили, потрібна добра тяга. А 
вона залежить від розміщення бу-
динку: на пагорбі буде завжди кра-
ща, а от у низині димар роблять ви-
щим. Якщо поблизу помешкання є 
високі дерева чи багатоповерхівки, 
комин треба вивищувати. 

Чи не найважливішим елемен-
том грубки є шестиметрові ходи, 
через які дим виходить у комин. 
Правильно викладені, вони дають 
рівну й потужну тягу, а неякісні 

здатні призвести до біди. Тоді вогонь 
слабкий, а чадний газ може потрапи-
ти до хати, коли димар закороткий. 

— За кельню брався не одра-
зу. Передусім оглядав приміщення, 
питав господарів, де хочуть стави-
ти грубку, вираховував розміри до 
міліметра, оптимальне співвідно-
шення довжини лежака й комина: 
тоді й тяга буде, і тепло, — згадує 
пічник. — Приміром, якщо змуру-
вати лежака триметрового, а комина 
— двометрового, то тяги можна не 
сподіватися. На жаль, універсаль-
ного «рецепта» немає: в кожному 
конкретному випадку доводилося 
рахувати й мізкувати. У такій справі 
точність — понад усе. 

Бувало, перекладаючи стару 
грубку, дивувався: як вона горіла? 
Димохід повністю сажею забитий, 
бо давно не чистили, тому не про-
пускала тепла. В такому випадку 
пропалював її чималим оберемком 
сухих, бажано осикових, полін. 

Якщо ж грубка погано прогріва-
лася, тоді робив власну «діагности-
ку». Як? Та дуже просто: запалював 
її та, щойно скінчивши палити, за-
кривав заслінку й підносив свічку до 

дверцят. Якщо полум’я відхилялося 
від грубки, то у комині утворилася 
щілина або ж заслінка була негерме-
тичною. 

Або ще таке: грубка справна, а 
в хаті повно диму. То тут причини 
можуть бути різні. Та найчастіше їх 
вдавалось усунути протягом кількох 
хвилин. Були навіть випадки, коли 
господарі хотіли розвалити грубку й 
вимурувати нову, та вчасно їх стри-
мував, бо «виліковував» її. Тоді під-
німався до комина й кидав у нього 
запаленого смолоскипа. А секрет тут 
простий — вологе повітря «закорко-
вувало» димохід і перешкоджало ви-
ходу диму. 

Значно гірше, якщо свого часу 
доручили таку справу недосвідчено-
му пічникові, котрий помилився у 
розрахунках і зробив надто широкі 
димові канали або ж довгі димоходи 
— тоді точно не нагрієтеся. Чому? Бо 
швидкість руху диму суттєво змен-
шиться, через що грубка не встига-
тиме добре нагрітись. У такій ситу-
ації можна спробувати подовжити 
комин на даху, радить майстер. 

Тетяна АДАМОВИЧ  

У вівторок, 21 квітня, біля поло-
гового будинку № 3 м. Києва 

(вул. Василя Кучера, 7) відбулася 
вулична акція — флешмоб «Без-
хабарна інфографіка — породіл-
лі», на якій активісти антикоруп-
ційних громадських організацій 
представили спеціальну інфогра-
фіку, яка дасть можливість кожній 
породіллі розрізняти, де є хабар, а 
де — добровільні пожертвування. 

Тіньовий ринок благодійних 
внесків у медзакладах України ста-
новить понад 3,5 млрд грн у рік. 
Практично в кожному пологово-
му будинку в «добровільно-при-
мусовому» порядку заставляють 
усіх породіль платити благодійний 
внесок. 

На початку місяця киян врази-
ла подія, що відбулась у третьому 
пологовому, де медперсонал від-
мовився приймати пологи у по-
роділлі, яка не внесла благодійний 
внесок у сумі 3500 грн. І такі ви-
падки у нашій країні непоодинокі. 

Також під час флешмобу були 
презентовані додаткові інструмен-
ти протидії хабарництву в медза-
кладах — «безхабарна гривня» та 
Декларація доброчесності. 

На акцію прийшла молода 
мама Іванна Поточняк, яка на-
роджувала у пологовому будинку 
№ 3, вона розказала, що, дійсно, за 
все доводилося давати хабарі як 
лікарям, так і звичайним приби-
ральницям.  

Разом із тим головлікар Юрій 
Кувіта зазначив, що готовий про-
вести розслідування наведених 
фактів, і запевнив: «Благодійні 
внески в нашому медзакладі є аб-
солютно добровільними». За сло-
вами голови ГО «Ні хабарництву!» 
Сергія Гули, головне завдання 
проекту — надати породіллям 
основну інформацію про так зва-
ні «благодійні внески», які часто є 
узаконеною корупційною схемою. 
А також помогти їм захиститися 
від свавілля лікарів-злочинців.


